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Week 1 Maandag 22/7 Dinsdag 23/7 Woensdag 24 /7 Donderdag 25/7 Vrjdag 26/7 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

 

 
 

Spetterende opening! 
De Plukkebol-vlag is gehesen 
en wij zijn er helemaal klaar 
voor: een Expeditie die ons 
zal leiden naar de meest 
avontuurlijke & groene 
plekken deze vakantie.  
 
Neem een extra set kleding, 
zwemkleding & een 
handdoek mee.  
Je kunt namelijk flink nat 
worden tijdens de 
spetterende waterspellen die 
op het programma staan.  

Groene brunch met graffiti  
Smullen maar! Gezond & 
voldoende eten is belangrijk 
tijdens een Expeditie. In de 
kinderkeuken maken we 
zelf een heerlijke brunch 
met verschillende hapjes. 
Uiteraard kijken we even in 
de moestuin of we nog iets 
kunnen plukken voor op het 
menu.  
 
‘s Middags gaan we met 
verf aan de slag. Op 
canvasdoeken spuiten we 
met graffiti de mooiste 
creaties! 

Stranddag 
Wat kan je allemaal met 
zand? We laden scheppen 
en emmers in en gaan op 
zoek naar een mooie spot 
op het strand: zandkastelen 
bouwen en kuilen graven.  
 
Vergeet je zwemkleding en 
handdoek niet, want dan 
kun je ook nog lekker 
pootjebaden. 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat is eventueel 
mogelijk in overleg.  

Waterballonnen pinata 
Huh, wat is dat ? Zet je 
veiligheidsbril op en 
zwaaien maar. Wie is de 
snelste?  
 
In de middag gaan we als 
echte architecten aan de 
slag. We bouwen met klei 
en spaghetti de mooiste 
gebouwen.  

Boswachter & kriebelbeestjes 
We gaan vandaag als echte 
boswachters op zoek naar 
allerlei kriebelbeestjes om ons 
heen. Met een vergrootglas, 
insectenhotel én 
observatiepotjes trekken we 
eropuit.  
 
Boswachters kennen de 
bossen op hun duimpje, zelfs 
met hun ogen dicht! Wij 
proberen dit ook.  
Geblinddoekt volgen we het 
touw en raden we wat we 
onderweg tegenkomen. 
 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 

 
 
 

 
  

Spetterende opening!  
We hijsen onze vlag en met 
de leukste waterspellen 
openen we deze Expeditie.  
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee! 
 
Bij een feestelijke opening 
horen natuurlijk lekkere 
zelfgemaakte hapjes en een 
echte ‘fotobooth’. Denk 
eraan je mooiste outfit aan te 
doen! We laten meteen onze 
gave ‘moves’ zien, dus neem 
ook je favoriete CD mee.  
 
Bij de vuurplek maken we 
ons eigen vuurtje en bakken 
de lekkerste pannenkoeken.  

Waterspeeltuin 
Vandaag gaan we knuffelen 
met geitjes en pony’s aaien. 
In de waterspeeltuin zoeven 
we door de lucht op de 
kabelbaan, bouwen we 
zandkastelen en dromen 
we over mooie 
bestemmingen, terwijl we 
aan het roer van het houten 
schip staan. 
Neem je zwemkleding en 
handdoek mee! 
 
We zoeken ook nog naar 
gouden munten in het zand. 
Zorg dat je ze vindt, bij 
inlevering volgt namelijk 
een verassing!  

Ben jij uit het juiste hout 
gesneden….  
….om van grote planken, 
spijkers en wol de mooiste 
creaties te maken? 
 
Je eigen ideeën en 
creativiteit komen vandaag 
optimaal aan bod! 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

Expeditie in Balij!  
We trekken ons op aan een 
touw over het water, 
klimmen in bomen, maken 
hutten én bewandelen de 
mooiste paden: dit doen we 
allemaal in het Balijbos in 
Zoetermeer. 
 
Uiteraard groot alarm voor 
de was. Een extra set 
kleding is een aanrader. 
Denk ook aan je 
zwemkleding en handdoek.  

Batik je rot! 
We laten zien dat Delft een 
hoop jong talent in huis heeft. 
Als echte ontwerpers 
ontwerpen we ons eigen T-
shirt: we gaan batikken. 
Uiteraard in de kleuren van de 
natuur, zodat we net als een 
kameleon onzichtbaar zijn als 
we eropuit trekken. Naast 
textiel werken we vandaag 
met krijt, verf en canvas!  
 
Al deze creativiteit zorgt voor 
lekkere trek. Bij de vuurplek 
maken we ons eigen vuurtje en 
bakken we popcorn.  
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Week 2 Maandag 29/7 Dinsdag 30/7 Woensdag 31/7 Donderdag 1/8   Vrijdag 2/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 

 

Expeditie in de omgeving 
We starten de dag rustig 
met een yogasessie op een 
grasveldje in de buurt. 
Neem je handdoek mee en 
trek makkelijke kleren aan. 
 
We  verzamelen takjes en 
maken onze eigen 
zeilbootjes die we testen in 
het water.  
 
Natuurlijk ontbreekt een 
smakelijke picknick niet.  
 

Waterexperiment 
Het wordt een dag van 
experimenteren en 
ontdekken. Hoe krijg je 
water over van de ene naar 
de andere emmer zonder 
water te verliezen als je 
alleen maar een beker met 
gaatjes of een spons hebt? 
Lukt het jou een 
waterballon te vangen 
zonder nat te worden? 
Pffff…ingewikkeld hoor! 
 
We sluiten de dag af met 
een wedstrijdje 
flessenvoetbal.  
 
Je kan nat worden dus 
neem extra kleding en 
zwemkleding mee. 

Ontdek de Picasso in jezelf  
Schuilt er in jou een echte 
Picasso? Overtref jezelf, 
trek je oude kleding aan en 
laat de verfspetters maar 
om je oren vliegen. We zijn 
ware kunstenaars en 
maken de mooiste creaties! 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 
 
 
 
 
 

De Plukkebol Sponzendag 
Experimenteer erop los met 
sponzen en speel de leukste 
spelletjes met onze 
zelfgemaakte sponsballen. 
 
Maak je eigen sponzenboot 
en test of die blijft drijven. 

Bloemenpracht 
In de ochtend gaan we aan de 
slag als bloemisten met het 
maken van een eigen 
bloemstuk. 
 
Vandaag vaart het `Varend 
corso’ door de omgeving en 
gaan we kijken of we een mooi 
plaatsje langs de kant kunnen 
vinden.  

 
Informeer even op de groep 
van jouw kind hoelaat we 
vandaag terug zijn. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 

 
  

Serviescake 
Vandaag gaan we servies 
inkopen en dit versieren. 
Wat dacht je van Delfts 
blauw op een mooi 
gekleurd tapas schaaltje?  
 
In de middag gaan we de 
keuken in om daar een 
heerlijke verwencake te 
maken in de smaak banaan 
en pure chocolade. Jammie! 

Gezonde tuinhangers 
We duiken de kinderkeuken 
in en maken onze eigen 
gezonde wraps…smullen 
maar!  
 
Met het mooie weer is niets 
lekkerder dan veel buiten 
zijn. We maken van 
kosteloos materiaal onze 
eigen tuinhanger. 

Speel je rot! 
Ga je mee terug in de tijd? 
Dan doen we de spelletjes 
die oma en opa vroeger al 
deden: koekhappen, 
blikgooien, sjoelen en nog 
veel méér! 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 

Plukkebol ‘Book of records’  
We doen vandaag 
verschillende minispellen 
met als doel om alle records 
te verbreken! We gaan eens 
kijken waar jij het beste en 
de snelste in bent. 
Uiteraard zetten we de 
winnaar even in het 
zonnetje!  
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week 3 Maandag 5/8 Dinsdag 6/8 Woensdag 7/8 Donderdag 8/8 Vrijdag 9/8 

Octa, Walui & 
Iger  
BSO Raamstraat en BSO 
Rotterdamseweg 

 
 

 
 

 

Frisbee erop los en wie lust 
er een groen ijsje? 
Al eens een groen ijsje 
geproefd? Eentje met fruit 
en groente erin? Dat maken 
we vandaag zelf in de 
kinderkeuken zodat we 
lekker veel vitamines 
binnenkrijgen voor tijdens 
de Expeditie.  
 
In de middag maken we 
onze eigen frisbee en 
testen we die uiteraard 
buiten uit.  

Circus Plukkebol…komt dat 
zien! 
Altijd al bij het circus 
gewild? Dit is je kans!  
 
Samen met echte artiesten 
van circus Kabel oefenen we 
op een aantal speciale 
technieken zoals jongleren.  
 
Als echte acrobaten gaan we 
aan de slag met de rolbal en 
dansstokken. Zo testen we 
onze balans en ons 
uithoudingsvermogen. 

Poppentheater Plukkebol 
Aan de slag met theater. 
Maak van allerlei materiaal 
je eigen handpop en een 
gave poppenkast.  
 
Even oefenen en de 
voorstelling kan beginnen! 

Smokkelaar, rover of 
mineur?  
Wat ben jij vandaag? Een 
goede smokkelaar of een 
topmineur die alle bommen 
vindt? Misschien ben je wel 
een echte rover.… 
 
Allerlei ‘kampspellen’, zoals 
levend stratego, smokkelen 
en landje roof staan op het 
programma. 

Plukkebol ‘Book of records’ 
We doen vandaag 
verschillende minispellen 
met als doel om alle records 
te verbreken!  
 
We gaan eens kijken waar 
jij het beste en de snelste in 
bent. Uiteraard zetten we 
de winnaar even in het 
zonnetje!  
 

Kigo, Kigo+ & 
Plik 
BSO Raamstraat en BSO 
Rotterdamseweg 

 
 

 
 

 

Competitie @ Delftse Hout 
Vandaag testen we je 
bouwkundige kennis. Wie 
maakt het mooiste, hoogste 
en meest ‘technische’ 
zandkasteel?  
 
Op een zomerse dag doen 
we ook graag een 
wedstrijdje beachvolleybal. 
Let op: kleren mogen vies 
worden vandaag!  
 
Mocht je even uit willen 
rusten en zonnen, neem 
dan ook je handdoek mee! 

Fotografie 
Vandaag kruipen we in de 
huid van een fotograaf en 
een model.  
 
’s Ochtends maken we een 
speciale fotolijst, oefenen 
we de poses en kijken we 
welke  accessoires je wilt. In 
de middag hebben we ‘de 
fotoshoot’.  
 
Eigen accessoires 
meenemen mag natuurlijk 
ook! 
 

‘Stok’broodje?   
Help je mee…deeg maken, 
een goede stok vinden, 
vuurtje in de vuurkorf aan 
én broodjes aan een stok 
bakken!  
Hmmmm… extra lekker met 
jam of knakworst!  
 
De oudste bso’ers verrassen 
de kids van Octa, Walui & 
Iger met een overheerlijk 
zelfgemaakt toetje. Dat 
wordt vast smullen. 

Experimenteer erop los  
Delft is echt een 
wetenschapsstad! Dus tijd 
voor wat extra 
‘wetenschap’ op Plukkebol 
met allerlei proefjes.  
 
’s Middags gaan we op pad 
naar het Science Centre. De 
‘place to be’ om meer te 
weten te komen over de 
wetenschap! 



Programma Expeditie Plukkebol 2019  
Pagina 4 van 6 

 

 

 
 

 

Week 4 Maandag 12/8 Dinsdag 13/8 Woensdag 14/8 Donderdag 15/8 Vrijdag 16/8 

Octa, Walui & 
Iger  
BSO Raamstraat en 
BSO Rotterdamseweg 

 

 

Vliegen met beide benen op 
de grond 
We hebben alles in huis 
gehaald om een echte vlieger 
te maken. Lukt het jou om ‘m 
in de lucht te krijgen….en te 
houden?   

 

Slootje springen, bomen 
klimmen en vlotten maken! 
Als echte padvinders gaan 
we op ontdekkingsreis in de 
natuur. Op naar de 
Speeldernis in Rotterdam! 
  
Bereid je ouders en de 
wasmachine alvast maar 
voor.  

Knotsgekke kookdag  
De jongste kids hebben een 
belangrijke taak vandaag: 
groentes snijden én deeg 
maken! Natuurlijk eerst 
samen boodschappen 
halen. De oudste kids 
regelen vervolgens een 
heerlijke lunch met hapjes 
bij de vuurplaats.  
 
We doen ook een potje 
knotshockey op het veld.  

Plukkebol Festival  
Pluk wat bloemen en steek 
ze in je haar. Vandaag is het 
één groot feest en vieren 
we nog eens extra dat het 
vakantie is! Op de markt 
halen we verse bloemen.  
 
Trek je festivaloutfit maar 
uit de kast, wij zorgen voor 
de rest. Er is muziek en je 
kunt een echte 
glittertattoo laten zetten. 
Stoer hoor! 

‘De Notelaer’, we komen 
er bijna aan! 
Het kamp komt er bijna 
weer aan. Dat mag 
iedereen natuurlijk weten: 
we maken alvast onze 
eigen stoere kampvlag. 
 
Voor de nodige vitamines 
maken we heerlijke 
smoothies met kwark. 
Deze serveren we uiteraard 
vanuit onze eigen ‘winkel’. 
 

Kigo, Kigo+ & 
Plik 
BSO Raamstraat en 
BSO Rotterdamseweg 

 
 

 
 

Strandjutten 
Verzamel de mooiste spullen 
op het strand en maak je eigen 
windgong of schelpenketting. 
 
Hoe cool zou het zijn om een 
eigen vlot te hebben? We 
nemen wat touw mee en wie 
weet vinden we spullen 
waarmee we zelf een vlot 
kunnen bouwen.  
 
We nemen ook onze grote 
vlieger mee en trotseren 
hiermee de wind! 

Waterpret! 
Waterestafette en water-
ballonen. Als je graag nat 
wordt, heb je vandaag een 
topdag. We houden het niet 
droog met de leukste 
waterspelletjes. 
 
Neem een extra set kleding 
of zwemkleding en 
handdoek mee.  
 

Strategische kookdag 
Zelf vuur maken is toch wel 
heel stoer. Het is ook nodig 
om te kunnen koken en dat 
gaan we vandaag volop 
doen.   
  
In de middag trekken we er 
nog even op uit naar 
natuurspeeltuin Hammen-
poort. Hier doen we 
‘levend stratego’. 

Plukkebol Festival  
Pluk wat bloemen en steek 
ze in je haar. Vandaag is het 
één groot feest en vieren 
we nog eens extra dat het 
vakantie is!  
 
Trek je festivaloutfit maar 
uit de kast, wij zorgen voor 
de rest. Er is muziek en je 
kunt een echte 
glittertattoo laten zetten.  
 
We maken onze eigen 
cocktails en serveren die in 
onze speciale bar. 

Waterpret in het 
kwadraat! 
We vullen flessen voor een 
potje flessenvoetbal en 
wat denk je van trefbal met 
waterballonnen?  
 
De sproeiers gaan aan 
zodat het een echt 
waterfeest kan worden!  
Vergeet je zwemkleding 
niet! 
 
We maken tot slot ons 
eigen bordspel. 
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Week 5 Maandag 19/8 Dinsdag 20/8 Woensdag 21/8 Donderdag 22/8 Vrijdag 23/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 

 
 

Buitenspeeldag Delftse 
Hout!  
We zetten verschillende 
spellen uit, nemen héél veel 
buitenspeelgoed mee en 
maken er een echte 
buitenspeeldag van.  
 
Je krijgt wel ontzettende 
trek van al dat 
buitenspelen! Dus we 
nemen eten mee en gaan 
gezellig BBQ’en in de mooie 
natuur van de Delftse Hout.  

Op safari… 
We zoeken naar sporen in 
het zand. Kun jij raden van 
welk beest deze zijn?  
Met een verrekijker 
spotten we dieren. Wedden 
dat we dieren ontdekken 
die we nog nooit eerder 
gezien hebben….in de 
waterspeeltuin.  
 
Ook maken we ons eigen  
slakkenhotel. Dus op zoek 
naar slakken. We zorgen 
voor een mooi verblijf en 
geven onze vriendjes elke 
dag vers voedsel.  

Natuurjutten 
Zet je speurderspet op en 
speuren maar! Wat kom jij 
allemaal tegen in de 
natuur?  

 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat  is 
eventueel mogelijk in overleg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterpret! 
We testen onze inzichten 
met het bouwen van een 
eigen waterleiding van pvc-
buizen. Ook maken we een 
eigen waterrad van 
koffiecupjes.  
 
In de middag houden we 
een waterestafette, spuiten 
we blikken omver met de 
waterspuit en glijden 
we…zoeffff… over de 
zeepbaan.  
 
Vergeet je zwemkleding 
niet! 

‘De Notelaer’, we komen er 
bijna aan! 
Maak je eigen kampvlag die 
we natuurlijk tentoonstellen 
bij ‘De Notelaer’ de 
komende week.  
 
Ken jij alle kampliedjes al? 
Van groot belang natuurlijk, 
zodat we gezellig samen 
kunnen zingen bij het 
kampvuur.  
 
Wat staat er daarnaast op 
het menu tijdens onze 
kamp Expeditie? We duiken 
de kinderkeuken in voor 
inspiratie en natuurlijk 
nemen we de kookpan 
mee! 
  
En een kampdans, die hoort 
er toch bij? Daar gaan we 
dus ook nog even op 
oefenen. 

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 
 

 
  

Stuiterballen in onze hut! 
Op naar onze favoriete plek 
in het groen: de Delftse 
Hout! Lekker rustig wakker 
worden op een kleedje 
onder de bomen.  
 
We struinen door het bos 
en maken hutten met de 
gevonden takken. 
Daarnaast ontdekken we 
met onze opblaasboot de 
omgeving en spotten we 
vogels met een verrekijker.  
 
’s Middags maken we onze 
eigen stuiterballen. 
Natuurlijk testen we of ze 
goed stuiteren.  

Een groene bende…..  
Picknickmand, visnetjes én 
onze opblaasboot 
mee….hup naar buiten!  
 
Tijdens een ware bootcamp 
testen we vandaag ook ons 
uithoudingsvermogen.  
 
Terug op de locatie bouwen 
we onze eigen hut. 
Natuurlijk zo stevig dat ie 
alle weersomstandigheden 
aankan.  
 

Waterpret in het kwadraat! 
We testen eerst onze 
inzichten met het bouwen 
van een eigen waterleiding 
van pvc-buizen.  
 
Dan vullen we flessen voor 
een potje flessenvoetbal. 
Wat denk je van trefbal met 
waterballonnen?  
 
Vergeet je zwemkleding 
niet! 
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Week 6 Maandag 26/8 Dinsdag 27/8 Woensdag 28/8 Donderdag 29/8 Vrijdag 30/8 

Iger 
BSO Rotterdamseweg 
 
 

 
 

Kamp ‘De Notelaer’ 
Welkom allemaal op het 
Zomerkamp van Plukkebol. 
Op de stormbaan testen we 
onze zenuwen & 
klimtechnieken. In een 
zeskamp dagen we elkaar 
uit om de beste prestaties 
te leveren. Een 
watergevecht zorgt voor de 
nodige verkoeling. ’s Avonds 
genieten we van een BBQ 
en zingen we de mooiste 
kampliedjes. 
 
In de uitnodiging staat wat 
je mee moet nemen.  

Kamp ‘De Notelaer’ 
Kleine oogjes, verwilderde 
haren: de kinderen van 
Iger ontwaken. Na zo’n 
kampnacht hoort er een 
ochtend dauwtrappen bij, 
dus daar starten we mee. 
Dan nog een hele dag vol 
ontdekkingen!  
 
In de middag zijn vanaf 
16:30 uur alle ouders van 
harte welkom voor een 
rondje over de stormbaan.  
 

Op zoek naar circusdieren 
Vandaag brengen we een 
bezoek aan de dierentuin. 
Daar gaan we met elkaar op 
zoek naar tijgers, olifanten 
en leeuwen. Natuurlijk 
brengen we ook een 
bezoekje aan de andere 
dieren van de dierentuin. 
 
 
Het volgen van dit programma op 
de locatie Raamstraat  is eventueel 
mogelijk in overleg. 
 
 
 

 

Terug in de tijd  
We hakken er vandaag op 
los….in ijs! Als echte 
ijsarcheologen gaan wij op 
zoek naar prehistorische 
dino’s en overige fossielen.  
 
Daarnaast maken we van 
klei onze eigen reptielen. 
 
 

Expeditie terugblik  
Een terugblik op de 
Expeditie van 2019! Kies de 
leukste foto’s uit van de 
afgelopen weken. Hiermee 
maken we onze eigen 
Expeditie Plukkebol 
tentoonstelling! 
 
’s Middags maken we van 
Iger een minibios waar we 
gezellig met elkaar een 
filmpje gaan kijken. 
 
Neem vandaag ook je 
favoriete spel of boek mee.  

Plik 
BSO Rotterdamseweg 
 
 
 

 
  

Kamp ‘De Notelaer’ 
Welkom allemaal op het 
Zomerkamp van Plukkebol.  
 
Stormbaan, zeskamp en 
een heus watergevecht. 
Tussendoor trekken we 
eropuit met onze 
schepnetten en 
opblaasboot. Na de BBQ is 
het tijd voor ….het 
kampvuur en samen 
zingen!  
 
In de uitnodiging staat wat 
je mee moet nemen. 

Kamp ‘De Notelaer’ 
Opstaan, tanden poetsen 
en even dauwtrappen om 
de dag te starten. 
Uiteraard gaan we 
vandaag weer de 
stormbaan over.  
 
In de middag zijn vanaf 
16:30 uur alle ouders van 
harte welkom voor een 
rondje over de stormbaan. 

Chillen in de Plukkebol Bios  
’s Ochtends worden we 
rustig wakker met een leuke 
film. Natuurlijk mag hier de 
popcorn niet bij ontbreken.  
 
De rest van de dag genieten 
we nog even na van een 
topvakantie en het kamp.  
Op de kussens bekijken we 
alle leuke foto’s en beleven 
we de zomervakantie nog 
eens opnieuw.  
 
Neem vandaag ook je 
favoriete spel of boek mee. 

Pizza Pennen 
Vandaag mag je je eigen 
pizza samenstellen.  
 
We maken pennenbakjes 
die we volgende week op 
school vast goed kunnen 
gebruiken.  

 

Let op! Op maandag en dinsdag de kinderen brengen en halen bij de kamplocatie: ‘De Notelaer’, Nieuwkoopseweg 11 in Pijnacker 


